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CESTOPIS

I z České televize známí 
dobrodruzi Roman Šulc 
a Jan Kubka se vydali 
28. dubna na cestu snů 
do Střední Asie. 
Jak se tam dostali, 
co jedli a co viděli? 
To vše se dočtete 
na následujících řádcích 
Romana Šulce.

Nevím, co se komu vybaví, 
když se řekne Uzbekistán, mně 
naskočí tyrkysové kopule stale-
tí starých staveb a nekonečná 
poušť. Ukázalo se ovšem, že je 
to pravda jen částečně. Uzbe-
kistán je uchvacující země, plná 
kontrastů a to nejenom v archi-
tektuře starých památek, ale také 
v přírodě, kultuře i politice. Již 
několik tisíc let se totiž v tomto 
obrovitém kotli, ohraničeném 
na jihu a východě hřebeny hor, 

na západě Kaspickým mořem 
a na severu široširými kazaš-
skými stepmi, míchají národy, 
jazyky i kultury. Území protí-
nala přes 2000 let legendární 
hedvábná stezka, tvořili zde ne-
obyčejní učenci středověku jako 
Avicenna, Chajjámí nebo Rúda-
kí a bohatla města s pohádko-
vými jmény. Zde se mezi řeka-
mi Amudarja a Syrdarja usídlili 
potomci Peršanů a Mongolů, kte-
ří se smísili s turkickými kočov-
níky, přijali jejich jazyk a jmé-
no (podle vládce Uzbeg chána, 

vládl 1313-1340), a svébytně na-
vázali na to nejlepší z perských 
kulturních tradic.

Jedinou komplikací 
je získat pozvání
To totiž musí být potvrzené ta-
mějším Ministerstvem zahrani-
čí, které ale obratem za popla-
tek 40 euro zařídí akreditovaná 
uzbecká cestovní kancelář (např. 
Arostr, www.arostr.uz). V žádos-
ti stačí vyznačit jako místo vy-
zvednutí víza např. mezinárod-
ní letiště v Taškentu (Toshkent 
Xalqaro Aeroporti) a tam ho po 
příletu za 60 USD (na 14 dní) 
do pasu obdržíte. Z Prahy do 
Taškentu létají ČSA 3x týdně 
a cesta trvá pouhých 7 hodin. 
Cestovat se dá pochopitelně i vla-
kem, cesta přes Moskvu (jeden 
přestup) měří 5.285 km a trvá 
4,5 dne; z okna svého kupé 
zato uvidíte taková města jako 
Buzuluk, Orenburg nebo Baj-
konur. Pozor, v tomto případě 
budete potřebovat i tranzitní 
víza Běloruska, Ruska a Ka-
zachstánu.

Základní údaje 
o Uzbekistánu
Uzbekistán (uzbecky O`zbekis-
ton Respublikasi) je vnitrozem-
ský stát, ležící ve Střední Asii, 
kde sousedí s Afghánistánem, 
Kazachstánem, Kyrgyzstánem, 
Tádžikistánem a Turkmenistá-
nem. Na rozloze 447.400 kilo-

metrů čtverečních žije okolo 27 
milionů obyvatel, takže je to 
nejlidnatější země regionu. Po-
čet obyvatel navíc rychle stou-
pá a statisticky je třetina oby-
vatel mladší 14 let. Převážnou 
část populace (přes 80 %) tvoří 
Uzbekové, menšinami jsou Ru-
sové (5,5 %), Tádžikové (5 %), 
Kazaši (3 %), Karakalpakové 
(2,5 %), Tataři (1,5 %) a další. 
Země je čtvrtým největším pro-

ducentem a druhým největším 
vývozcem bavlny na světě a je 
významný producentem zlata, 
zemního plynu, uhlí, mědi, ole-
je, stříbra, a uranu.

Chutnalo nám 
úplně všechno
A protože láska prochází ža-
ludkem, můžete se připravit na 
to, že si v Uzbekistánu pochut-

náte. Nebylo jediné jídlo, ať 
již polévka, hlavní chod, salát 
nebo zákusky, které by nám ne-
chutnalo. Národním jídlem, kte-
ré má množství regionálních 
obměn, je plov, jehož základ-
ními ingrediencemi jsou ale 
vždy rýže a hovězí nebo sko-
pové maso. Kupodivu, plov si 
nejlépe vychutnáte, pokud ho 
jíte rukama. Chce to cvik, ale 
místní vás to rádi naučí. Oblibu 
tohoto pokrmu vystihuje místní 
přísloví: „Máš-li peníze, pak 
jez plov. Nemáš-li peníze, tím 
více jez plov“.

Cestování vlakem 
je lahůdka
Pro dopravu po Uzbekistánu je 
nejpohodlnější využít železnič-
ní dopravu. Dostatečně luxusní 
denní i noční vlaky křižují ce-
lou zemi, přičemž vlajkovou 
lodí uzbeckých drah O`zbekis-
ton Temir Yollari (www.uzrail-
way.uz) je expres jezdící pod 
názvem Afrosyiob mezi Tašken-
tem a Samarkandem rychlostí až 
220 kilometrů za hodinu. Vzdá-

lenost 343 kilometry mezi obě-
ma městy urazí za 2 hodiny a 10 
minut. Zajímavostí je bezespo-
ru 30 kilometrů dlouhá trolej-
busová dráha mezi městy Ur-
genč a Chiva, na které potkáte 
české trolejbusy. Pro dopravu 
uvnitř měst a na kratší vzdá-
lenosti dobře fungují na naše 
poměry levné taxíky a ještě 
levnější sběrné taxíky zvané 
„maršrutky“.
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Každý pláč má svůj smích, 
praví staré uzbecké přísloví
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Prodej chleba v Gižduvanu. Na snímku dole Buchara, náměstí Poj Kaljan.      

Hřbitov lodí na dně vyschlého Aralského moře.                              VŠECHNY FOTOGRAFIE NA TÉTO DVOUSTRANĚ - ROMAN ŠULC

Petroglyfy z kaňonu Sarmišsoj.


